
 

Verslag OC 
 
 
          
Deelnemers: Danielle, Kristel, Nicole H, Monique, Kim J, Nicole W, Sylvie, Sandra, Kim R, Laura 
Afgemeld:  
Notulist: Kim 
Datum:  Maandag 26-10-2020  
Tijd:  19.30u – 21.00u    
Locatie:    MS TEAMS 
 

Nr.    Onderwerp 
 

Tijd 
in 

min. 

Doel Wie Bijlage 

1.0 Opening en vaststellen agenda 5 Ter 
vaststelling 

Voorzitter  

2.0 Voorstellen nieuwe OC leden  5 Ter info Allen  

3.0 Communicatie richting ouders + betrokkenheid 
OC  

10 Ter 
bespreking 

Allen  

4.0 Aanbouw / Unit 10 Ter 
bespreking 

Allen  

5.0 Circuit 3+ peuters 10 Ter 
bespreking 

Allen  

6.0 BSO 
- Vast gezicht medewerker Laar op 

locatie Leuken 
- Status BSO locatie Schutterij 

10 Ter 
bespreking 

Allen  

7.0 Corona 5 Ter 
bespreking 

Allen  

8.0 Tarieven 10 Ter 
vaststelling 

Allen X 

9.0 
 

Sinterklaas 5 Ter 
bespreking 

Allen  

10.0 Schoolfotograaf 5 Ter 
bespreking 

Allen  

11.0 Nieuwe vergaderdata 5 Ter 
vaststelling 

Allen  

12.0 Rondvraag en sluiting 
 

10  Allen  

 
 
 
Punt 3. Communicatie 
De oudercommissie wil weer een bericht willen uitbrengen op het ouderportaal over wie de leden van 
de OC zijn en wat we doen. Actiepunt voor de OC. 
 
Punt 4. Aanbouw/Unit 
Hoera geeft aan dat er geen update meer is na het telefoontje dat met een lid van de OC is geweest 
over de uitstel van de bouw. De oudercommissie geeft aan dat er eerder is gezegd dat de kinderen 
maar een jaar in de unit zouden zitten en het duurt nu al 2,5 jaar. De keuze voor de unit is een 
goedkope keuze geweest, omdat hij er maar een jaar zou staan. Vanuit hoera wordt aangegeven dat 
er inmiddels wel veel is gedaan om de unit beter te maken; nieuwe vloer, wanden en meubileer en 
opsplitsen met groepen. Stel het wordt een structureel probleem, dan moet er een betere unit komen. 
Hoera geeft aan dat er sowieso een pilot loopt en er wordt in Helden een unit gebouwd die goed is en 
die telkens verplaatst kan worden. Hoera heeft wel intern afgesproken dat er over alternatieven 
nagedacht moet worden.  
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Vanuit de oudercommissie wordt gevraagd of er nog een bericht komt over de nieuwe start? Hoera 
geeft aan dat ze huurder zijn en dat de communicatie komt vanuit Meederweert en daar heeft Hoera 
weinig invloed op. Binnen Meerderweert is er nu een andere bestuurder die er anders tegen aankijkt.  
 
5. Circuit 3+ peuters 
De oudercommissie vraagt naar de status van het oppakken van het circuit. Hoera geeft aan dat dit 
twee weken geleden besproken is met school. Het is vanwege het ruimtegebrek nu lastig om de 
peuters erbij te laten lopen. Tijdens de volgende vergadering tussen hoera en school wordt er 
besproken wat doen we al, wat missen we en hoe gaan we daar een actievere rol in pakken. Het was 
alleen op maandag, maar ze willen het weer oppakken. Actiepunt Hoera. 
 
De oudercommissie vraagt hoe hierin de motoriek wordt op gepakt; klimmen en klauteren. Ook de 
peuters kunnen zich dan niet bewegen onder begeleiding. Dit moet ook samen met school worden 
opgepakt? Ook in de nieuwbouw komt er weer een multifunctionele ruimte. Wordt nu een medewerker 
van Punt Welzijn voor gym ingehuurd die misschien ook aan de peuters bewegen kan aanbieden. 
Actiepunt hoera: navragen of dit ook voor de peuters een mogelijkheid is. 
 
6. BSO 
Hoera zou een rooster rond sturen waarop stond welke medewerker er welke dag aanwezig zou zijn in 
de herfstvakantie op de locatie Leuken. Dit is niet gebeurd. Op één dag was er geen vast gezicht 
vanuit Laar aanwezig. De oudercommissie vraagt hoe dit kan en waarom dit niet vooraf met de ouders 
is gecommuniceerd? De clustermanager geeft aan dat zij ook pas ’s avonds hoorde dat een 
medewerker plotseling in quarantaine moest waardoor er niemand van Laar was. Afgesproken wordt 
dat als er een vast gezicht uit valt tijdens vakantie dan moet hier over gecommuniceerd worden in de 
toekomst. Actiepunt hoera: opnemen met de bso- coördinator. 
 
Hoera geeft aan dat de locatie van de schutterij definitief is. Nu lopen de beleidstukken en die liggen bij 
de gemeente om het officiële nummer aan te vragen. Daarna komt: hoe ga je het gebouw inrichten, dat 
ligt ook bij de schutterij. Beginnen low profile, het moet niet alleen maar een hoera-ruimte worden.  De 
schutterij is een commissie aan het samen stellen. 1 januari is nog steeds het streefpunt.   
De oudercommissie geeft aan dat er ook een punt is met de veiligheid van de medewerkers. Hoe 
kunnen zij contact opnemen met de medewerkers op de locatie van school. Ze hebben speciale 
telefoonnummers die voorgeprogrammeerd zijn die met één druk op de knop gebruikt kunnen worden, 
zonder code.  
Er kunnen 30 kinderen op de groep op deze locatie en dan zijn er ook twee medewerkers op deze 
locatie. Je wilt er graag met twee leidsters staan, om verschillende activiteiten te kunnen aanbieden  
en ook zodat ze samen kunnen sluiten. Hoera geeft aan dat het goed verlicht is. Het is een 
permanente oplossing voor de oudere kinderen. Vanuit OC kunnen t.z.t. ook leden aanschuiven om 
mee te denken over de inrichting van de bso. Gezamenlijk actiepunt. 
 
7. Corona 
Hoera geeft aan dat de communicatie vanuit het hoofdkantoor komt. Alleen bij vervanging dan moet er 
wel eens een vreemd gezicht op groep komen. Dit is niet te voorkomen. In Weert/Nederweert nog 
geen besmettingen onder de medewerkers zelf. Bij nieuwe kindjes, bij het wennen gaat het in overleg 
met de ouders. Vanuit oudercommissie wordt aangegeven dat er wel aandacht wordt besteed aan 
verhalen en foto’s. Bij bso zou ook meer aandacht moeten komen voor informatie/foto’s. Actiepunt 
hoera. 
 
Ook aandacht voor de poortjes, die staan vaak open. Actiepunt Hoera: bericht op ouderportaal. 
 
Vanuit de oudercommissie wordt aangegeven dat er wel eens kinderen zelf naar zijn gegaan terwijl ze 
naar de bso moesten. Hoera geeft aan dat de leraar is verantwoordelijk voor de kindjes die naar de 
bso gaan. Er zijn ook wel eens kindjes die er vandoor zouden gaan. Kindjes blijven in de klas zitten en 
worden daar opgehaald door de bso-medewerker. Actiepunt Hoera: Maaike informeren. 
 
8. Tarieven 
Geen bijzonderheden vanuit de oudercommissie. 
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9. Sinterklaas 
Hoera geeft aan dat zij geen zware piet meer gaan gebruiken. Vandaag is besloten dat er geen 
Sinterklaas op de groepen mag komen bij de hoera. Er wordt wel aan cadeautjes worden gedaan. Is 
landelijk advies. Ook een medewerker van Hoera gaat deelnemen aan de werkgroep. De 
oudercommissie vraagt aandacht voor uitleg aan de kinderen waarom sint en piet niet binnen komen. 
 
10. Fotograaf 
De oudercommissie geeft aan dat hoera op portaal heeft gemeld dat er bij flitzer mogelijkheid was voor 
foto’s te laten maken en dat daarmee mogelijk ouders in april niet naar de schoolfotograaf komen. 
Hoera geeft aan dat dit was voor het mislopen van de schoolfoto’s van afgelopen jaar. Directeur school 
heeft aangegeven dat: 15 april 2021 schoolfotograaf voor Hoera komt. 
Vanuit oudercommissie wordt aangegeven dat het ook op een later datum kan, dat hoera niet vast zit 
aan deze datum. Komen ook broer-zus foto’s. Hoera geeft aan dat ze liever eind mei of in juni een 
datum willen. Actiepunt gezamenlijk. 
 
11. Vergaderdata 
Volgende mr-vergadering staat op 7 december 2020. Start 19.30.  Deze datum is niet in overleg met 
hoera gepland. Hoera koppelt dit terug aan school. Dit was wel toegezegd. Actiepunt Hoera: Data 
volgend jaar. 
 
12. Rondvraag 
De oudercommissie vraagt aan de clustermanager of de directeur aan haar heeft teruggekoppeld dat 
de brief van school over verkeer ook op de hoeraportaal moet worden gezet? Hoera vraagt om de brief 
te sturen dan kan hij ook op de ouderportaal worden geplaatst. Actiepunt Hoera. 
  
Een aantal ouders vraagt over inkoop van de uren, deze hebben ze in de plus staan. Hoera geeft aan 
dat naar deze vraag wordt gekeken. Gaat over de flexuren en de vakantie-preturen. Actiepunt Hoera. 
 
Monique geeft aan dat de laatste vergadering was van haar. Sandra heeft ook haar laatste vergadering 
 
 

Actiepunt Wie Afgehandeld 

Voorstellen leden OC OC  

Circuit 3+ Hoera x 

Communicatie BSO Hoera x 

Inrichting nieuwe BSO Gezamenlijk doorlopend 

Foto’s/berichten op 
ouderportaal BSO 

Hoera x 

Poortjes Hoera x 

Maaike informeren kinderen die 
ervandoor gaan 

Hoera x 

Fotograaf Gezamenlijk  x 

Data volgend jaar Hoera x 

Brief verkeer Hoera x 

Plus uren flex en vakantiepret Hoera x 

 


